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El picot garser petit
Acostumats als picots de mida gran o mitjana, sorprin que n'hi pugui hauer un de m6s petit que

una merla. I ara! Poc mds gran que un pardal 6s el nostre conuidat d'auui

Les guies d'identificaci6 d'ocells sem-

blen un catilegde gran centre comercial.

Hi apareixen dibuixos o fotos d'espd-

cies, m6s o menys semblants, agrupa-

des per unes seccions que en direm
families. Fent un paral'lelisme amb un
grar.rnagatzem, on hi hauria la
secci6 de bany trobem tota
la col'lecciS d'inecs i on

hi hauria la d'estris de

pescaens apareixenels

bemats, els martinets

i els agrons. Seguint
amb aquesa idea, a la

de bricolatge hi hau-

ria, de ben segur, la limina dels picots.

Tots amb les mateixes eines i fets amb el

mateix motlle. Perqud I'interessat tingui
una mica de tria, n'hi ha de mides di-
ferents i de diversos patrons cromitics.

La gama tricolor dels garsers sembla-

ria unjoc de claus angleses.

A la nostra )rea geogr)-
fica d'aquest ilrrnens

magatzem anome-
nat Natura, en
tindriem de tres

mides: el gros,

el mitji i el petit.
El picot gar-

ser petit (Dendro-

copos minor) 6.s el
menut de la coila dels

picots europeus. Amb
encara no 17 cm puja poc

m6s d'un dit que el rei dels

moixons comuns, el pardal.

Les llengties, i l'enteniment
que les crea, en saben molt
de trobar raons per anome-
nar les coses, els animals i el

terreny. A tot el grup de pi-
cots negres i blancs, la nos-
tra llengua els va trobar un
adjectiu ornitoldgic forEa

encertat: garser, o sigui que

s'assembla a la garsa, el cdrvid
de fotograma antic conegut
per tothom. Per fer-los vi-
sibles al mig del bosc quan
fan el niu, el fabricant i pro-
veidor d'aquell gran magat-

zem els va posar una mica de

vermell, que sempre queda

b6. I aixi tenim que entre el picot gar-

ser gros, el picot garser mitj) i el picot
garser petit nom6s canvia la mida i la
distribuci6 dels tres colors propis del

grup. El picot garser petit t6 l'esquena

i les ales negres i barrades de blanc, les

galtes blanques, el pit i la panxa tamb6,

perd una mica pigallada. Les vores del

coll s6n negres. En aquesta espdcie, el

vermell nom6s el tenen els mascles,

a mode de barretina del front fins al

clatell. Les femelles, en canvi. tenen

el capell negre.

ljna altra caracteristica comuna dels

picots, fins i tot compartida pels altres

patrons de coloraci6, 6s el lligam que

tenen amb els arbres. A d'altres parts del

m6n n'hi ha que se n'han desdit, perd a

les nostres contrades tots en depenen.

Hi troben les dues coses bisiques per

viure: menjar i casa. El primer el bus-

quen a les fulles, a l'escorEa i a dins de

la fusta; cada espdcie alli on m6s li cau

b6. La llar se la fan a pic i pala. 86, no-
m6s a pic, perd que tamb6 fa de pala per

treure les estelles que generen amb el

seu bec especialitzat. Si hi ha un grup

d'ocells que modelen el lloc on viuen,

aquests s6n els picots. Foraden troncs,

escorcen arbres secs i al final, de tant

que els trepanen, els peus morts es

parteixen a mig aire o acaben caient.

Nom6s els falta serra, als picots, per

ser uns autdntics fusters amb plomes.

Tot petit. La dimensi6 petita del nos-

tre picot imposa algunes condicions i
ofereix alguns avantatges. Com que el

bec 6s menys robust que el dels altres
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picots. i::-:,i --":-:j r'i- -: :..ulta
massa j -:.:t: ; :- ::=-:--; tc. li pi-
cot rY:-i:- : .l.: . --tal J ar-

bres rr,:,-: ::::_ 'r :a:--:i .l lusta m6s

tor-a. -\ -':t-.:-, ---, --::,-: aorcs i larves

d'alres ::!..--:-: :.: nenjar. A la pri-
mavera ri := .. :-:i:. iel qual tot seguit

parlarern. P;:,:, =- .-rs perit tamb6 li obre

possibiliuts ;',:e els seus companys de

gdnere no i:nen. Quan els arbres tre-
uen tulla molts insectes s'alimenten
dels telxits tbliars verds i tendres. Les

capEades dels arbres caducifolis s'om-
plen de cuques sucoses que nom6s els

moixons lleugers com el nostre picotet
poden assaborir.

La mida dels forats dels nius. La di-
ferincia de mida de les espEcies de pi-
cots tamb6 es reflecteix en la mida dels

forats que fan. Si el picot negre -co-
mentat al primer nfmero de la revista

CadlPedraforcd, ara{adeu anys pel Ra-
mon Martine z_fauns forats ovalats de

m6s de mig pam d'alt, el picot garser

petit els fa de tot just dos dits de di)-
metre. El garser gros e1s fa de tres dits

d'ample i el picot verd. de quatre. Si

s'hi arriba, aquest 6s un bon truc per

esbrinar de quina espdcie s6n els fo-
rats rodons que trobem als arbres del

bosc. Del bosc o de parcs ijardins amb

un bon arbrat.

Diuen els entesos que, dels Picots
que tenim al pais, el garser petit 6s el

m6s depenent de la fusta morta. Con-
cretament. de la fusta mona que roman

dempeus. Els troncs tombats tamb6

s6n un bon rebost. perr) on m6s aii-
ment pot trobar 6s als arbres secs que

encara no han caizut. Per altd conv6

que n'hi hagi.

En el cas que puguin causar algun

mal per rencament de branques o de

la capEada. sempre es poden escassar i

Fullejant una Yegada i una altra
aquells catalegs del magatzem

Natura, m'aturava sovint a la
pegina dels picots. EI que avui

ens ocupa no I'havia vist mai,

tot i haYer-lo huscat en arbredes

caducifilies tedricament favo-
rables, Amb alguns companys
fiiem la broma de dir que en

realitat no existia, que el posayen

a les guies per fer maco i prou.

Perir tot va canviar el 25 d'ahril
de 2013. Feia temps que alguns

amics em deien que an6s a Yeure

el mosaic de prats, bosc de ribera,

roured€s i pins de la valleta de

Cerc, peri fins aquell dia mai

no m'hi havia endinsat. Amb el

reproductor de cd -es Yeu que

ja no se'n troben!- i els altaveus

amb les piles carregades, me n'hi
Yaig anar. EI lloc em va captivar.

*,,& ,,

Bons diimetres, fusta morta, diversitat d'arbres, rierol amb poca fressa.,.

Ouan vaig trobar un lloc que em va semhlar escaient vaig fer la primera

escolta. No re. Peri mentre canyiava d'espicie reproduida per si de cas'

vaig sentir els mateixos crits que uns minuts ahans sortien dels altaveus, I
uns repics a la fusta com elt de la gravaci6! El cd emetia el cant repetitiu
de la mallerenga d'aigua, per tant, no m'enganyava, De sobte es va aturar

efl un pomer mig sec a tocar del reclam. [era! Un mascle preci6s de picot

garser petit quelavia vingut a veure quE passava amb aquells crits que no

eren els s€us. La primera observaci6 de I'espdcie desitjada no s'ohlida mai,

i recordar-la 6s com tornar-la a viure.

Al cap de pocs dies, uns ornitdlegs urgellencs en Yan sentir i Yeur€rn

un al parc fluvial de la Seu d'Urgell.Aquell any hi va criar i tot, D'aleshores

engA, les observacions de l'espieie s'han anat repttint a diferents llocs de

les nostres comarques. El darrer atles d'ocells nidificants de Catalunya, pu'

blicat per I'Institut Gatali d'Ornitologia, constata que el picot garser petit

esti ampliant I'irea de distribuci6 al nostre pais. Una molt bona noticia per

a tots els tocats... de l'ala &r,

alxf formar el que se'n diu una estaca. no necessita troncs gaire grulruts. a

6s a dir, un tronc sec d'alguns metres diferdncia del gran picot negre, no 6s

d'alt, sense branques i escapEat. Tenint d'estranyar que ens el trobem en llocs

en compte que el nostre protagonista amb arbres prims 3r,
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